
 
Fundargerð 

 
209. fundur Heilbrigðisnefndar Norðurlandssvæðis eystra var haldinn þriðjudaginn 
26. júní 2019 að Furuvöllum 1, Akureyri, kl. 13.30. 
 
Dagskrá: 

 
1. Fundargerð síðasta fundar borin upp, samþykkt og undirrituð 

 
2. Baðstaðir í flokki 2 í náttúrunni, gerlamælingar og ákvæði reglugerða 
 

 Þórey Agnarsdóttir heilbrigðisfulltrúi kynnti regluverk sem gildir um baðstaði 
 í náttúrunni og skýrði frá niðurstöðum gerlamælinga og hvernig brugðist er 
 við þegar frávik koma fram og skýrði helstu forvarnir; einnig kynnti hún 
 vinnu varðandi hugsanlegar úrbætur á regluverki hvað varðar gerlaviðmið. 

 
3. Umhverfisátak á Dalvík og í Akureyrarbæ; staða nokkurra mála 

 
 Alfreð Schiöth heilbrigðisfulltrúi skýrði frá stöðu nokkurra mála varðandi 
 ýmis umhverfismál, s.s. lóðahreinsanir og eftirfylgni hjá ákveðnum 
 fyrirtækjum í  Akureyrarbæ og í Dalvíkurbyggð, umhverfisátak í  hesthúsa-
 hverfum, aðgerðir gegn númerslausum bifreiðum og lausadóti  inni á lóðum og 
 á almennum svæðum, mengun frá skemmtiferðaskipum og væntanlega 
 reglugerð um gæði skipaeldsneytis gagngert til að draga úr loftmengun. Þá 
 varð umræða um steypustöðvar og skipulagsmál og mikilvægi þess að 
 starfandi steypustöðvar bæti umgengni á lóðum sínum og gæti þess að hreinsa 
 allt skolvatn í felliþró eða í öðru sambærilegu hreinsivirki. 

 
 

Umsagnir: 
 

1. Umsögn til Skipulagsstofnunar v/frummatsskýrslu vegna 
landmótunar og stækkun Jaðarsvallar í Akureyrarbæ. 
 

2. Umsögn til skipulagsfulltrúa vegna skipulagslýsingar; Syðra-
Brekkukot í Hörgársveit, ferðaþjónusta 
 

3. Umsögn til skipulagsfulltrúa vegna skipulagslýsingar; Stokkahlaðir í 
Eyjafjarðarsveit; bygging tveggja húsa 

 
Alfreð Schiöth heilbrigðisfulltrúi kynnti umsagnir undir lið 1,2 og 3. 

 
 
 

Umsóknir um starfsleyfi: 
 

1. Tungulending ehf. kt. 500113-2000, Tungulending 641 Húsavík. Gististaður 
fl. IV. með áfengisveitingm. Endurnýjun.  Samþykkt til 12 ára. 

2. G.P.G. Seafood ehf. kt. 551203-2470. Túngata 13 Húsavík. Gististaður Fl. II. 
án veitinga. Samþykkt til 12 ára. 

3. A.G. Briem- Litlabúð kt. 571017-0670, Aðalbraut 26, 675 Raufarhöfn. 
Sjoppa-smásala. Samþykkt til 12 ára. 

4. A&B djús ehf. kt. 640519-0960 Héðinsbraut 6, 640 Húsavík. Veitingarekstur, 
djúsar, samlokur, vefjur og salat. Samþykkt til 12 ára. 



5. Flugleiðahótel ehf. kt. 621297-6949, Nauthólsvegi, 101 Reykjavík. Icelandair 
hotel Mývatn. Eigandaskipti og endurnýjun. Samþykkt til 12 ára. 

6. Flugleiðahótel ehf. kt. 621297-6949, Nauthólsvegi, 101 Reykjavík. Icelandair 
hotel Mývatn.  Gamli bærinn. Eigandaskipti og endurnýjun. Samþykkt til 12 
ára. 

7. Kóska ehf kt. 480317-0250, Ráðhústorgi 1, 600 Akureyri, framreiðsla á 
samlokum og djúsum (úr eldhúsi Lemon við Glerárgötu). Samþykkt til 12 
ára. 

8. Muninn ehf kt. 420702-2990, rekstur á pylsuvagni í Grímsey (við hlið 
Fiskmarkaðar Grímseyjar). Samþykkt til 12 ára. 

9. Hríseyjarbúðin ehf kt. 410415-0970, Norðurvegi 7-11, 630 Hrísey, 
matvöruverslun ásamt sölu á pylsum og grillsamlokum, umsókn um 
endurnýjun á starfsleyfi. Samþykkt til 12 ára. 

10. Eyri restaurant, Hjalteyri, kt. 080658-3119, rekstur matsölustaðar og kaffihúss, 
umsókn um starfsleyfi vegna aðilaskipta. Samþykkt til 12 ára. 

11. Eyjafjarðarsveit kt. 410191-2029, umsókn um endurnýjun á starfsleyfi fyrir 
móttöku og meðhöndlun á seyru (kölkun) á lokuðu svæði á Möðruvallaeyrum 
í Eyjafjarðarsveit (áður Sorpeyðing Eyjafjarðar). Samþykkt til 12 ára. 

12. Norðlenska ehf, kt. 500599-2789, umsókn um endurnýjun á starfsleyfi fyrir að 
reka brennsluofn fyrir sláturúrgang í áhættuflokkum 1 og 2. Samþykkt til 12 
ára. 

13. N1 ehf kt. 411003-3370, umsókn um endurnýjun á starfsleyfi fyrir bensínstöð 
að Hafnarbraut 22, 620 Dalvík (v/eigendaskipta). Afgreiðslu frestað þar sem 
umbeðin gögn liggja ekki fyrir. 

14. N1 ehf kt. 411003-3370, umsókn um endurnýjun á starfsleyfi fyrir bensínstöð 
að Fosshóli við Goðafoss (v/eigendaskipta). Afgreiðslu frestað þar sem 
umbeðin gögn liggja ekki fyrir. 

15. N1 ehf kt. 411003-3370, umsókn um endurnýjun á starfsleyfi fyrir bensínstöð 
við Ásbyrgi, 671 Kópasker. Afgreiðslu frestað þar sem umbeðin gögn liggja 
ekki fyrir. 

16. N1 ehf kt. 411003-3370, umsókn um endurnýjun á starfsleyfi fyrir bensínstöð 
að Fjarðarvegi 2, 680 Þórshöfn. Afgreiðslu frestað þar sem umbeðin gögn 
liggja ekki fyrir. 

17.  N1 ehf kt. 411003-3370, umsókn um endurnýjun á starfsleyfi fyrir bensínstöð 
í Reykjahlíð 660 Mývatn. Afgreiðslu frestað þar sem umbeðin gögn liggja 
ekki fyrir. 

18. N1 ehf kt. 411003-3370, umsókn um endurnýjun á starfsleyfi fyrir bensínstöð 
við Bakkagötu 10 670 Kópasker. Afgreiðslu frestað þar sem umbeðin gögn 
liggja ekki fyrir. 

19. Ektaréttir ehf, kt. 461100-2950, umsókn um endurnýjun starfsleyfis fyrir 
veitingastaðinn Baccalá Bar, Aðalgötu 2, Hauganesi, 621 Dalvík. Samþykkt 
til 12 ára með fyrirvara um lokaúttekt. 

20. Sushistofan ehf kt. 550776-0229,  umsókn um endurnýjun á starfsleyfi fyrir 
veitingastaðinn „Steikhúsið“, Brekkugötu 3, 600 Akureyri. Samþykkt til 12 
ára með fyrirvara um lokaúttekt. 

21. HP Veitingar 2000 ehf kt. 620900-2570, Kaupangi við Mýrarveg, umsókn um 
endurnýjun á starfsleyfi fyrir veitingastaðinn „Spretturinn“. Samþykkt til 12 
ára með fyrirvara um lokaúttekt. 

22. R5 bar ehf kt. 690518-0580, Ráðhústorgi 5, 600 Akureyri, umsókn um 
endurnýjun á starfsleyfi fyrir veitingastað. Samþykkt til 12 ára með 
fyrirvara um lokaúttekt. 

23. Norðursteik ehf kt. 600519-1150, umsókn um endurnýjun á starfsleyfi fyrir 
veitingastað  undir nafninu „Hamborgarafabrikkan“ Hafnarstræti 87-89, 600 
Akureyri. Samþykkt til 12 ára með fyrirvara um lokaúttekt. 



24. Skíðafélag Dalvíkur kt. 490381-0319 vegna Skíðaskálans Brekkuseli, 
endurnýjun á starfsleyfi. Samþykkt til 12 ára. 

25. Hjördís ehf kt. 611005-0910 vegna Strandgötu 9 apartments, íbúð 8, 
endurnýjun á starfsleyfi. Samþykkt til 12 ára. 

26. Lotta ehf kt. 510202-3330 vegna Krua Siam Strandgötu 13, endurnýjun á 
starfsleyfi fyrir veitingastað. Samþykkt til 12 ára með fyrirvara um 
lokaúttekt 

27. D7 ehf kt. 621206-0360 vegna Kaupvangsstrætis 19, fnr. 2200691, endurnýjun 
á starfsleyfi fyrir veitingarekstur.  Samþykkt til 12 ára með fyrirvara um 
lokaúttekt. 

28. BG gisting ehf kt. 471113-0500 vegna Gilsbakkavegs 13, endurnýjun á 
starfsleyfi. Samþykkt til 12 ára. 

29. Kontorinn Veitingahús ehf, kt. 600415-0690, Túngata 3, 610 Grenivík, 
endurnýjun á starfsleyfi. Samþykkt til 12 ára með fyrirvara um lokaúttekt. 

30. Anna Makhonina kt. 090369-2969, Vaðlabyggð 5, 601 Akureyri, umsókn um 
starfsleyfi fyrir gistiþjónustu. Samþykkt til 12 ára. 

31. Car Art ehf kt. 620807-1090, umsókn um starfsleyfi fyrir húðflúrstofu að 
Brekkugötu 13 (kjallari) undir nafninu “Víkings Tattoo”. Samþykkt til 12 ára 
með fyrirvara um lokaúttekt. 

32. Bíleyri ehf kt. 680319-0570, Laufásgötu 9, 600 Akureyri, umsókn um 
endurnýjun á starfsleyfi fyrir bifreiðaverkstæði vegna eigendaskipta. 
Samþykkt til 12 ára. 

33. Cobe ehf kt. 640519-2310, Akursíðu 12 202 603 Akureyri, umsókn um 
starfsleyfi fyrir innflutning á orkudrykkjum og áframsölu í verslanir. 
Samþykkt til 12 ára með fyrirvara um lokaúttekt. 

34. Vað ehf kt. 670317-0560, Vesturgili 13, 603 Akureyri. Morgunmatur, viðbót 
við gildandi leyfi vegna tjaldstæðis að Vaði í Þingeyjarsveit. Samþykkt til 12 
ára. 

35. Landsvirkjun kt. 420269-1299, starfslyfi fyrir Bjarnarflagsstöð (5,1 MWe) í 
Skútustaðahreppi. Samþykkt til 12 ára. 

36. Matfugl ehf, kt. 471103-2330, kjúklingabú Ytra-Holti, 621, umsókn um 
endurnýjun á starfsleyfi. Samþykkt til 12 ára með fyrirvara um lokaúttekt. 

 
 
 
Fleira ekki fært til bókar og fundi slitið kl. 15.00 
 
 
 
 
_____________________________   ____________________________ 
 
Jón Ingi Cæsarsson    Alfreð Schiöth 
 
______________________________          _____________________________ 
Benedikt Kristjánsson               Þorkell Björnsson 
 
_______________________________          ____________________________ 
Anna Rósa Magnúsdóttir   Þórey Agnarsdóttir 
 
      ____________________________ 
      Steinn Oddgeir Sigurjónsson  
 
 

 


